
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 

 

 
 

 

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ 

ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ 

И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 

 

 

  

На основу Члана 3. Тачка 6. и Члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 

(''Службени лист Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/06) и Члана 8. Тачка 6. и Члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи 

избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује  

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗБЕГЛИЧКУ И 

РАСЕЉЕНИЧКУ ПОПУЛАЦИЈУ У ВОЈВОДИНИ 

 

I 

Јавни позив се расписује за издаваче регистрованих јавних гласила која се могу пратити на подручју Војводине и која информишу 

јавност о процесу повратка, интеграцији у локалну средину, остваривању статусних и других права, као и о осталим питањима од 

интереса за избегличку и расељеничку популацију у Војводини. 

 

 

II 

 

Потпуна конкурсна документација садржи: 

1. Попуњен, потписан и оверен Образац пријаве; 

2. Доказ о регистрацији; 

3. Извод/копије из садржаја који се односи на области из Члана I овог јавног позива. 

Подносилац пријаве може доставити и друге доказе и документа за која сматра да су релевантна за предложени програм/пројекат, 

односно да ће бити од помоћи Стручној комисији Фонда приликом одлучивања о поднетом захтеву. 

 

 

III 

 

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Правилника о додели средстава за финансирање програма у 

области информисања који су од значаја за избегличку и расељеничку популацију у Војводини.  

Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве поднете од стране неовлашћених лица, неће бити разматране.  

 

                                                                                                                IV 

 

Јавни позив је отворен 15 дана после објављивања, односно до утрошка предвиђених средстава..  

Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Фонд задржава право да пре 

потписивања уговора затражи оригинал додатне документације на увид. Фонд не враћа запримљену документацију већ се она чува 

у архиви Фонда.  

Образац Пријаве, као и остале информације, могу се добити у просторијама Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и 

расељеним лицима у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 25, путем телефона број 021 475 4295 или електронском поштом на 

uprava@fondirpvojvodine.rs. 

Пријаву са траженом документацијом поднети на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 

лицима,  21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком за "Јавни позив – информисање". 


